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แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
อนุศรา พูลคุ้ม
สายทิตย์ ยะฟู
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 2) เพื่อเสนอ
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครสวรรค์ เขต 2 กลุ่ ม เป้ าหมายผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนละ 2
คน รวมทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน
ต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่ามีความแตกต่างจากกรอบการ
ดาเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 คือรูปแบบ
ในการกาหนดกรอบการดาเนินงานมี 2 ปัจจัย ได้แก่ การบริหารแบบแบ่งฝ่ายงาน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเป็น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้ง 8 องค์ประกอบ
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีการจัดสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษา, แนวทางการดาเนินงานที่แตกต่างกัน พบว่า การประเมินคุณภาพภายในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามกรอบการดาเนินงาน 2 ปัจจัย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท
ขนาดของสถานศึกษาให้ปรับระดับการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยนากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้
ทบทวนในแต่ละองค์ประกอบมีการตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา ก่อนจะดาเนินงานในองค์ประกอบถัดไป
ทั้งนี้สถานศึกษาทุกขนาดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมาย
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพภายใน, มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ, โรงเรียนต้นแบบ
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Guidelines for the Procedure of Internal Quality Assurance According to School
Standards of Model School under the Office of Nakhon Sawan
Primary Education Service Area 2
Anusara Phoolkum
Saythit Yafu
Abstract
The objectives of this study were 1) to study condition for the procedure of internal quality assurance
according to school standards of model school under the Office of Nakhon Sawan Primary Education Service Area
2 and 2) to propose guidelines for the procedure of internal quality assurance according to school standards of
model school under the Office of Nakhon Sawan Primary Education Service Area 2. The target groups used in this
study were school administrators and teachers who are responsible for the internal quality assurance of model
school, two per school for a total of 12 people who were divided into four from two small schools, four from two
medium schools and four from two large schools. The tool used to collect the data in this study was an interview
form and data analysis was done using content analysis.
The results were as follows: The state of implementation of internal quality assurance according to
school standards of model school under the Office of Nakhon Sawan Primary Education Service Area 2 has 2
factors that differ from the ministerial regulations, rules and the educational quality assurance B.E 2553 operation
framework, namely organizing division of work and enhancement of learning outcomes. Each factor must take the
schools’ identity into consideration and has fixed standards, success goals and facilities for the continued
development of education in 8 elements.
The focus group, established to recommend guidelines for the internal quality assurance operation,
suggested that the difference in operation was related to the size of schools . The evaluation of internal quality
assurance at the Education Service Area Office level and the school level must be carried out in accordance with the
2 factors of the operation framework taking into consideration the size of schools. The operating system levels
school should be adjusted so that they have the same approach by using PDCA cycle in each element. Model
schools should also check before operating the next element. Schools of all sizes can develop quality continuously
and accomplish the objectives.
Keywords: Internal quality assurance, Standards of model school, Model school
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ความสาคัญและปัญหาการวิจัย
การศึกษาเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ทาหน้าที่ต่างๆ ที่เป็น
รากฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมกันในสังคมและเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ ซึ่งการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจนสามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวที
โลกนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานทั้งใน
ระดับประเทศและสามารถเทียบเคียงสมรรถนะได้กับมาตรฐานของนานาชาติ ทั้งนี้แนวโน้ มทางการ
ศึกษาในโลกยุคปัจจุบันที่ไร้พรมแดนทางด้านข้อมู ลข่าวสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ
อย่ างรวดเร็ วโดยต้องจั ดการศึ กษาให้ทัน กั บสถานการณ์ โลกที่เต็มไปด้ วยความรู้และข้ อมู ลที่ เพิ่ มขึ้ น
(สุ ร ศั ก ดิ์ ปาเฮ, 2556, น. 5) ซึ่ งการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเป็ น การประเมิ น การจั ด การศึ กษา เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกากับ
ติ ด ตามและมี ร ะบบการประเมิ น ตนเองก่ อ น ต่ อ จากนั้ น จึ งรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ซึ่ งการ
ดาเนินการโดยพิจารณาตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจึ งควรสอดคล้ องและเป็น ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น เพราะต่า ง
มุ่งมาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิ ดขึ้นแก่ผู้เรียน (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2553, น. 2) ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่
สถานศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา เพราะการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น การ
ดาเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้หลักประกันว่าผลผลิตที่เกิดขึ้น คือ คุณ ภาพของผู้เรียนจะมีคุณ ภาพ
เป็ น ไปตามเป้ าหมายของหลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2557, น. 2)
การดาเนินงานการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตาม
แผนปฏิ บั ติ การที่ ผ่ านมา มี ผ ลของการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก รอบที่ 3 ปี ก ารศึ กษา 2557 จากการ
ประเมิน 138 โรงเรียน มีโรงเรียนผ่านการรับรอง 70 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.73 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริหาร
ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะครูถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนเพราะสมรรถนะ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ส่ งผลต่อคุ ณ ภาพการศึ กษา ซึ่ งส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการจัดการที่มี
การพัฒ นาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินงานในลักษณะของการผสมผสานระหว่างกระบวนการ
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บริหารกับการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้การดาเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิต
คือ ผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วย ตามหลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษาโดยบุ ค ลากรของสถานศึ กษา หรื อโดย
หน่ วยงานต้ น สั งกั ด ที่ มี ห น้ าที่ กาดู แลสถานศึ ก ษานั้ น ๆ (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
นครสวรรค์ เขต 2, 2557, น. 31) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดาเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) เพื่อให้นาไปสู่การบรรลุ
มาตรฐานคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ อ ย่ า งครบถ้ ว น ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ และมี ผ ล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงได้มาตรฐาน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 2, 2557, น. 95)
ดังนั้นจากความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งจะนาไปสู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน
ต้นแบบ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
2. เพื่ อ เสนอแนวทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาตามมาตรฐานของ
โรงเรียนต้นแบบ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแล
ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณ ภาพ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่ อนาไปสู่การพั ฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ซึ่งมีมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) เป็นกรอบเป้าหมายคุณภาพของสถานศึกษา เป็น
ตัวชี้ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต่าหรือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 2) เป็นเครื่องมือ
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ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด 3) เป็ น กลไกหรื อ เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ นั ก ประเมิ น หรื อ
ผู้รับผิดชอบประเมินผลภายในทั้งในสถานศึกษาหรือสาหรับหน่วยงานต้นสังกัด 4) เป็นกรอบคุณภาพเพื่อ
การตัดสินใจใช้บริการสถานศึกษา (สุพักตร์ พิบูลย์, 2556, น.7)
ตามกฎกระทรวงว่า ด้ ว ยระบบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกให้สถานศึกษา
ดาเนิ น การโดยยึด หลั กการมี ส่ วนร่วมของชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งการดาเนินงานของสถานศึกษาให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการ ดังนี้ (สานักทดสอบ
ทางการศึกษา, 2554, น.23)
องค์ประกอบที่ 1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา เป็ น กระบวนการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเหมาะสมกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
การศึกษาของประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทยทุกคน ทั้งนี้สถานศึกษาต้องวิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาชองชาติ มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้ นฐาน นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาตรฐาน
ของเขตพื้นที่การศึกษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554, น.25-31)
องค์ประกอบที่ 2 จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกระบวนการสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ส ถานศึกษากาหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในการกาหนดโครงสร้างการพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการ
ยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554,
น.19-24)
องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา การจัดระบบสารสนเทศ
มีความสาคัญต่อการบริหารและการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะงานด้านวิชาการซึ่งเป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆมักให้ความสนใจและต้องการ
ทราบข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว เชื่อถือได้ ดังนั้นการจัดระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่งเพราะจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (สานักทดสอบทางการศึกษา,
2554, น. 40-48)
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องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
ต้องดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สั ง กั ด มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, น.9-11 )
องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการมุ่งเน้นในเรื่องของผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึ กษาและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่ อน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษา
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปปรับปรุงและพัฒนา (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554, น.19-21)
องค์ ป ระกอบที่ 6 การประเมิ นคุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ กษา เป็ น
กระบวนการประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทา
โดยบุคลากรภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการ เพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรื อ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่นาผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554, น.13-17)
องค์ประกอบที่ 7 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การจัดทารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาถือเป็นรายงานประจาปีของสถานศึกษา ต้องจัดทาหลังจาก
การจัดการศึกษาผ่านไปแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้จะนาไปเป็น
ฐานข้อมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สานัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2554, น.13-19)
องค์ประกอบที่ 8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาต้องดาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาตามวงจร PDCA ในขั้ นการตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน เป็นขั้นที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงไปสู่ขั้นการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเป็น
พื้นฐานในขั้นการวางแผนพัฒนาทาให้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนไปครบวงจรคุณ ภาพและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554, น. 4-7)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาสภาพการดาเนิ นงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้
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ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 องค์ประกอบได้แก่ 1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา 2) จัด ทาแผนพั ฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของสถานศึ ก ษา 5) จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา 6) จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา 7) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มี 8 องค์ประกอบ ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีรายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
ขั้นตอนการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของ
โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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กลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงาน
ด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งตัน โรงเรียนบ้านมาบแก
โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
จากผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ทั้งนี้โรงเรียนดังกล่าวที่ได้รับการคัดเลือกจัดเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในด้านการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2
ตัวแปรที่ศึกษา
สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ส ภาพการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อวิจัย ชื่อ -สกุลผู้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์ ตาแหน่ง วัน/เวลา/สถานที่ผู้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของ
โรงเรียนต้นแบบทั้ง 8 องค์ประกอบ ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็น
การสอบถามทางวาจาเชิงถาม-ตอบ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณ ฑิ ตวิทยาลัยถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
ระหว่างวันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลการสัมภาษณ์สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึกษามารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจาแนกสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการดาเนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของ
โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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ผู้วิจัยใช้การจัดสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน โดยกาหนดเกณฑ์ การพิจารณาและคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพูดคุยโต้ตอบในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม ในการแสดงทัศนะสะท้อนถึงแนว
ทางการปฏิบัติ ได้แก่ รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จานวน 1 คน,
ศึกษานิเทศก์ด้านการประกันคุณภาพภายในนสถานศึกษา จานวน 2 คน, ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
2 คน, ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จานวน 1 คนและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จานวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่องสภาพ
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครสวรรค์ เขต 2 เป็ น แบบบั น ทึ กลงความเห็ น พิ จารณาตรวจสอบใน
2 ลักษณะ คือ 1) ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยนาเสนอหากเหมาะสมให้พิจารณาว่าคงเดิม 2) ร่างแนวทางที่ผู้วิจัย
นาเสนอหากไม่เหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในร่างเพื่อการปรับปรุงต่อไป
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิจัย ขอหนั งสื อ จากบั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย ถึ งผู้ เชี่ ย วชาญ 7 คน ขอความ
อนุ เคราะห์ ก ารสนทนากลุ่ ม เพื่ อ เสนอแนวทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน
ต้นแบบ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีแนวปฏิบัติเดียวกันตามบริบทของสถานศึกษา
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
สรุปได้ว่าสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน
ต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดาเนินงานในรูปแบบการ
กาหนดกรอบการดาเนินงาน 2 ปัจจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ 8
องค์ประกอบ
องค์ ประกอบที่ 1 กาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา ผู้ บริหารสถานศึ กษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าสายชั้น
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) สิงหาคม 2559
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ตัวแทนครูกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ผู้แทนชุมชน และจัด ประชุมคณะครูให้ทราบโดยภาพรวม ซึ่งทุกคน
จะต้องรับรู้และมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ าย และคณะกรรมการการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกรอบการดาเนินงาน 2 ปัจจัย ได้แก่ การบริหารแบบแบ่งฝ่ายงาน
(ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้างาน) และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูผู้สอน) เพื่อพิจารณาใน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จทุกมาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นาผลการดาเนินงานที่ผ่านมารวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศในทุกๆด้านเพื่อ
วิเคราะห์ในกระบวนการ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (S,W) จาแนกปัจจัย 6
ด้าน เรียกว่า 2S4M และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (O,T) จาแนกปัจจัย 4 ด้าน เรียกว่า STEP
องค์ประกอบที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบ
บริหารสถานศึกษาได้ 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานตรวจสอบภายในและกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน โดยกาหนดผู้ รับผิดชอบที่มีความรู้ค วามสามารถตามกลุ่ มงานให้มีความชั ดเจนที่เอื้อต่ อการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
องค์ ประกอบที่ 4 ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจัด การศึกษาของสถานศึ กษา สถานศึ กษา
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ทั้ ง นี้ จ าแนกแผนย่ อ ยได้ แ ก่ แผนปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม งาน
แผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนปฏิบัติงานส่วนบุคคล ซึ่ง สามารถติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
องค์ประกอบที่ 5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานใน
การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างเป็นระบบและ
ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการ 3 ชุ ด ได้ แ ก่ ชุ ด ที่ 1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา, รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา, หัวหน้างาน ชุดที่ 2 หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม ชุดที่ 3 หัวหน้าสายชั้น ทั้งนี้สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติมจานวน 1 ชุด คือผู้แทนของชุมชน/ท้องถิ่นในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คณะกรรมการการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในมี จ านวน 2 ชุ ด คื อ ชุ ด ที่ 1 คณะกรรมการประเมิ น แต่ ล ะ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วนาผลการประเมินมาสรุปภาพรวมของสถานศึก ษา ชุดที่ 2
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คณะกรรมการการประเมินคุณ ภาพภายในไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้ทรงคุ ณ วุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัด
จานวน 1 คน
องค์ประกอบที่ 7 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทา
รายงานประจาปีซึ่งสืบเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษารวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีครอบคลุมทุก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากนั้นเขียนรายงานที่สะท้อนการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป
องค์ ป ระกอบที่ 8 จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม
สนับสนุนครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สถานศึกษานาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองและหน่วยงานต้นสังกัดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเนื่อง
ทั้ งนี้ ห ากการด าเนิ น งานไม่ บ รรลุ ตามเป้ าหมายที่ กาหนด สถานศึ กษาร่ ว มกั น วิเคราะห์ และ
ทบทวนกระบวนการดาเนินงานย้อนกลับตั้งแต่องค์ประกอบที่ 1-8 โดยใช้กระบวนการ PDCA ในแต่ละ
องค์ประกอบ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับผู้เชี่ ยวชาญ 7 คน ในการจัดสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์เป็นแนว
ทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานของโรงเรี ย นต้ น แบบให้ กั บ
สถานศึ กษาทุ กขนาด สรุป ได้ ว่า แนวทางการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาตาม
มาตรฐานของโรงเรี ย นต้ น แบบตามกระบวนการ 8 องค์ ป ระกอบ พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ 2 จั ด ท า
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา,
องค์ประกอบที่ 7 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และองค์ประกอบที่ 8 จัด
ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง 3 องค์ ป ระกอบนี้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก ขนาดสามารถ
ดาเนินงานตามแผนงานที่แต่ละสถานศึกษากาหนดได้
ส่วนองค์ประกอบที่ 1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทาง ดังนี้ สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้ างาน ประชุมชี้ แจงสร้างความเข้ าใจให้ค รูและผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกั นเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีแนวทาง ดังนี้ สถานศึกษาจัดโครงสร้างการ
บริหาร 4 งานได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป
ซึ่ งจั ด ให้ ทุ ก กลุ่ ม งาน/ฝ่ ายงานมี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ชั ด เจนจากการด าเนิ น งานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบที่ 4 ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทาง ดังนี้
สถานศึ กษาด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติก ารประจาปี โ ดยมี ป ฏิ ทิ น ปฏิ บั ติงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
องค์ประกอบที่ 5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีแนวทาง ดังนี้ สถานศึกษา
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 คณะกรรมการระดับผู้ปฏิบัติ (หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม)
ชุดที่ 2 คณะกรรมการระดับสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้างาน)
องค์ประกอบที่ 6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีแนวทาง ดังนี้ สถานศึกษาดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ให้ประเมินตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ กษา/ตั วบ่งชี้ เพราะจะสะท้อนภาพความส าเร็จอย่างชั ด เจน ทั้งนี้ ส ถานศึกษาได้กาหนดผู้
ประเมิ น โดยที่ ค รู ทุ ก คนต้ อ งประเมิ น ตนเองซึ่ ง ประเมิ น มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาทั้ ง 15
มาตรฐานแล้วนามาสังเคราะห์รวมกันเป็นผลสรุปของสถานศึกษา จากนั้นจะมีคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในด้วย
จากแนวทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานของโรงเรี ย น
ต้นแบบใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวเป็นการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันจึงมี
การปรั บแนวทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาให้ ส อดคล้องกั บบริบ ทในแต่ละ
สถานศึกษา โดยยึดกรอบการดาเนินงาน 2 ปัจจัยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน โดยนากระบวนการ
PDCA มาประยุ ก ต์ ใช้ ท บทวนในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ก ารตรวจสอบ ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นา ก่ อ นจะ
ดาเนินงานในองค์ประกอบถัดไป ทั้งนี้ สถานศึกษาทุกขนาดสามารถพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมาย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของ
โรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีประเด็นที่นามา
อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
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1. ผลการวิจัยสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน
ต้นแบบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า สภาพการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ เป็นการดาเนินงานตามกรอบของ
กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบหลั กเกณฑ์ และวิธีการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553 ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 องค์ประกอบ แต่มีแนวคิดและวิธีการดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิด ชอบงานประกันคุณ ภาพภายในเพิ่มเติมจากกรอบการดาเนิ นการดังกล่าว ทั้งนี้ การดาเนิ นงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาใช้ กรอบการด าเนิ นงาน 2 ปั จจั ยเป็ น แนวทางการด าเนิ น งานและ
กระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้แต่ละองค์ประกอบ เพื่อเป็ นการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
การประเมินผลตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ (2552, น.75) กล่าวว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและนา
วงจรคุณภาพของเดมมิ่งกระบวนการ P-D-C-A มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาประยุกต์ใช้ในขั้นตอน
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดและวิธีการดาเนินงานเพิ่มเติมในกระบวนการทั้ง 8 องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย นต้น แบบ มี ป ระเด็ น ดั งนี้ 1. การกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ยังคงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐานไว้และได้
กาหนดกรอบการดาเนินงานเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารแบบแบ่งฝ่ายงาน (ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้างาน)
และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูผู้สอน) เพื่อพิจารณาในมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ให้สะท้อนอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาและกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เป็นการดาเนินงาน
ไปสู่ทิศทางที่ชัดเจนตามเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับณัฐพล ชุมวรฐายี (2545, น.15-17)
กล่ า วว่ า การก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา เป็ น การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานทั้ ง ด้ า นผลผลิ ต
กระบวนการและปัจจัย ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
2. การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ พบว่า สถานศึ กษาจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารงานไว้
7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ มงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ กลุ่ มงานตรวจสอบภายในและกลุ่ มงานกิ จการนั กเรียน ทั้งนี้ กาหนด
ผู้รับผิ ด ชอบที่มีค วามรู้ค วามสามารถตามกลุ่ มงานให้มีค วามชั ด เจนที่เอื้อต่อการพั ฒ นาระบบประกั น
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา จากนั้ น ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาสถานศึ กษา กาหนด
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไ ว้ เป็ น แผนหลั ก และจ าแนกแผนย่ อ ยได้ แ ก่ แผนปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม งาน
แผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนปฏิบัติงานส่วนบุคคล และสถานศึกษาจัดให้มีการติดตาม
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ตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ประกอบด้ วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้ แก่ ชุด ที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา, รองผู้อานวยการสถานศึ กษา,
หัวหน้างาน ชุดที่ 2 หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม และชุดที่ 3 หัวหน้าสายชั้น เพื่อการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ได้สะดวกและดาเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดและได้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติมจานวน
1 ชุด คือผู้แทนของชุมชน/ท้องถิ่นในการสนับสนุนการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา
เนื่องจากบางสถานศึกษามีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอ สามารถเชิญบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความสามารถ
ในด้านที่สถานศึกษาต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสานักทดสอบทางการศึกษา
(2554จ, น.40-48) กล่าวว่า การกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาทุกขนาด ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ควรจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน
ตามความเหมาะสม บริบท และจานวนบุคลากร ส่วนในการดาเนินการนั้นสถานศึกษาที่มีบุคลากรจากัด
อาจเชิญบุคลากรในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้ งนี้ บุ ค คลหนึ่ งอาจต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบงานมากกว่ า 1 หรื อ 2 งานก็ ไ ด้ และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Floit (2000) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการทบทวนการดาเนินงานจากภายนอก จะมีส่วนช่วยให้
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณาการและได้ระบุให้เห็นถึงประเด็นบรรยากาศการเรียนรู้ด้วย
3. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ซึ่งเป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษา หากมี
ปัญ หา/อุ ป สรรคใดๆสถานศึ ก ษาร่วมกั น วิเคราะห์ และทบทวนกระบวนการด าเนิ น งานย้ อนกลั บ ทั้ ง
องค์ประกอบที่ 1-7 โดยใช้กระบวนการ PDCA ทุกองค์ประกอบ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การสร้างเสริมเจตคติที่ดีในการอ่านและการเรียนภาษาต่างประเทศ ปลูกฝัง
ผู้เรียนให้มีจุดแข็ง คือรักความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย กตัญญูและซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาให้มีความก้าวหน้ าอย่างต่อเนื่ องแล้ วนั้ น สถานศึกษาควรพั ฒ นาสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับ
ผู้ เรี ย น ได้ แ ก่ การปลู ก ฝั งในเรื่ อ งรั ก การอ่ า น กิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ จั ด กิ จ กรรมให้
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกมล เสาวภาคสุข (2554)
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการดาเนินงานระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัตน์ คุ้มชาติ (2556) ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย มีการจัดประชุมและสร้าง
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ความเข้าใจ วางแผนการดาเนินงานตามแผน สร้างเครื่องมือและกากับตามการดาเนินงาน ประเมินผล
การดาเนินงานและนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
2. แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
จากการวิเคราะห์ แสดงความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญในการเสนอแนวทาง
การดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มาสังเคราะห์เป็นแนวทางการด าเนิ นงานประกั น
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาตามมาตรฐานของโรงเรี ย นต้น แบบ สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
ประถมศึ กษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า สภาพการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ นามาใช้เป็นแนวทางทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นบางองค์ประกอบ เนื่องจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จาแนกขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งนี้โรงเรียนขนาดเล็กจะมีปัญหาการดาเนินงาน มี
ข้อจากัดในเรื่องบุคลากรจานวนน้อย งบประมาณจากัด จึงมีการปรับวิธีการและการดาเนินงานให้อยู่ใน
แนวปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งให้โรงเรียนขนาดเล็กดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย หากมีปัญหา/อุปสรรคใดๆ
สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และทบทวนในแต่ละองค์ประกอบมีการตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา ก่อน
จะด าเนิ น งานในองค์ ป ระกอบถั ด ไปตามกระบวนการ PDCA เป็ น การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, น.9-11) กล่าวว่า
เทคนิคการบริหารและการจัดการที่ใช้แล้วประสบความสาเร็จคือหลักการ 4M’s เป็นการบริหารจัดการ
ปั จ จั ย พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ด้ า นการจั ด การ ท าให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ทั้ งนี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ
Ng (2008) พบว่าการประกันคุณภาพภายในในแต่ละระยะมีลักษณะของความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง
และมีความสมดุลระหว่างความละเอียดอ่อนและความหลากหลายระหว่างมาตรฐานและนวัตกรรม และ
สอดคล้ องกั บ งานวิจัยของ Tshanen-Moran, et al. (2000) ผลการศึ ก ษาพบว่ าคณะครู และผู้ บ ริ ห ารได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยใช้การรวมพลังทุกขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การกาหนดเป้าหมาย การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการดาเนินงาน และการปรับปรุงการดาเนินงาน ผลจากการดาเนิน งานแบบ
รวมพลังทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยสมบูรณ์
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ควรจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารและครูทุกคนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้แนวทางการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
2. สถานศึกษาทุกขนาดในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ควรดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน
ต้ น แบบตามกระบวนการ 8 องค์ ป ระกอบ โดยยึ ด กรอบการด าเนิ น งาน 2 ปั จ จั ย และประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการ PDCA ในแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
ควรนาแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบที่สร้างขึ้น
ไปทดลองใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา
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